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„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ 

HASCO-LEK” S.A. 

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E 

 

 

Tekst ulotki informacyjnej 

 

 

Suplement Diety 

 

 

JUVIT BABY D3 
                                                         

                                               Witamina D3 dla niemowląt 
na bazie oleju roślinnego z pompką dozującą 

                                                                 10 ml 

 

 

Składniki: olej roślinny MCT (średniołańcuchowe trójglicerydy), cholekalcyferol - 

koncentrat olejowy  (witamina D3), przeciwutleniacz - DL- tokoferol. 

 

 

Składniki aktywne:  
1 naciśnięcie 

pompki dozującej 

dzienna porcja 

2 naciśnięcia 

pompki dozującej 

%RWS* 

w dziennej porcji 

Witamina D 5 g  (200 j.m.) 10 g (400 j.m.) 200% RWS 

* RWS-referencyjne wartości spożycia 

 

 

Dwa naciśnięcia (do oporu) pompki dozującej odmierzają ilość, która zawiera 10 µg  

(400 j.m.) witaminy D3. 

 

Dzienna porcja produktu jest zgodna z rekomendowaną dla dzieci karmionych piersią dzienną 

dawką witaminy D3 wynoszącą 10 g (400 j.m.)  
 

Właściwości i zastosowanie: 
Witamina D3 pełni istotną rolę w regulacji gospodarki wapniowo-fosforowej w ustroju. 

Pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu, przyczynia się do prawidłowego 

rozwoju i mineralizacji kości. Działanie witaminy D3 polega na poprawie wykorzystywania 

UWAGA 

W celu założenia pompki dozującej należy odkręcić nakrętkę i usunąć pierścień 

zabezpieczający, potwierdzający oryginalne zamknięcie preparatów PPF Hasco-Lek S.A. 

Następnie należy nakręcić pompkę dozującą umożliwiającą precyzyjny sposób podania 

witamin i posiadającą certyfikat jakościowy. 
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wapnia i fosforu, co przyczynia się do prawidłowego tworzenia kości. Witamina D3 pomaga 

również w utrzymaniu zdrowych zębów i w prawidłowym funkcjonowaniu układu 

odpornościowego. Produkt polecany jest w szczególności  niemowlętom karmionym piersią, 

ponieważ pokarm kobiecy nie zawiera wystarczającej ilości witaminy D3.  

 

Jednoczesna suplementacja   witaminy D3   u  matki   karmiącej w dawce   poniżej   50 µg 

(2000 j.m.)/dobę nie wpływa na dawkowanie witaminy u dziecka. 

 

Zgodnie z zaleceniami Zespołu Ekspertów dotyczącymi spożycia witaminy D3 w populacji 

osób zdrowych – wytyczne dla Europy Środkowej 2013 r. suplementację należy rozpocząć od 

pierwszych dni życia w dawce 10 g (400 j.m.) codziennie. 

 

Sposób użycia: Opakowanie zaopatrzone jest w pompkę dozującą, która pozwala na 

odmierzenie właściwej dawki. 

Z butelki należy odkręcić nakrętkę i usunąć pierścień zabezpieczający, a następnie należy 

nakręcić pompkę dozującą. 

Niemowlęta od pierwszych dni życia: 2 naciśnięcia (do oporu) pompki dozującej 1 raz 

dziennie lub 1 naciśnięcie (do oporu) pompki dozującej 2 razy dziennie doustnie lub do 

ściągniętego mleka matki. Przy podawaniu w butelce ze ściągniętym pokarmem należy 

upewnić się, że dziecko wypiło całą porcję mleka. 

 

Produkt jest przeznaczony dla niemowląt od pierwszych dni  życia. 

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. 

Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. 

Ważne jest prowadzenie zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu życia 

 

Jedno opakowanie Juvit Baby D3 wystarcza na  miesiąc stosowania. 
 

Przeciwwskazania: 

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. 

 

Przechowywanie: 

Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w sposób niedostępny dla małych 

dzieci, w temperaturze nie wyższej niż 25ºC. Chronić od światła. Po otwarciu butelki produkt 

należy zużyć w ciągu 12 miesięcy. 

Producent:  
„Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO – LEK” S.A. 

ul. Żmigrodzka 242 E 

51-131 Wrocław   

 

 

10 ml 

 

Logo Hasco-Lek 

 


